
מילים עם כח
ח. וקסלמן

את מוזמנת לשלוח תגובות לטלפקס של מכון מילים.
 קשה לך לנסח ולפקסס? השאירי הודעה קולית קצרה וברורה בתא הקולי 
בעברית/באנגלית. צוות המכון יעשה עבורך את העבודה: 1599-500-450

machonmilim@gmail.com המדור בשיתוף:  

 איך מכבדים אותם? 
איך בכל זאת שולחים להם 

חבילות מעבר לגדר? 

חבילות למעלה
אחיינית שאינה שוכחת 

את מילות הדודה 
אמי נפטרה בצעירותי. דודתי אמרה לי אז: 
"בכל יום תגידי פרק תהלים אחד או שתתני 
מטבע לצדקה, אפילו עשר אגורות. כך את 
שולחת לאמא בכל יום חבילה משמחת 
בשבילה". את העצה של דודתי אינני שוכחת. 
כי בכל יום, ממש ברוטינה קבועה, אני עושה 
זאת ונזכרת בדמותה של אמא. זה לא מסובך, 
ומחזק אותי שאני יכולה לזכות אותה יום יום.

תלמדו ממעשיהם 
חוה רוטנברג

שמעתי חברה שאומרת לבתה: "מתאים 

שנכדה של סבתא גיטל תתנהג כך, עם השם 
את בטח ירשת גם את המידות הטובות 
שלה". התפעלתי מהחיבור של הילדים 
לסבתא. מאז גם אני מספרת לילדי על הורי 
ז"ל, שילמדו ממעשיהם. אני אומרת להם: 
"בואו נברך במנגינה של סבתא..." או "בואו 
נגמול חסד בלב שלם כמו סבא..." הילדים 
מתחברים למורשת וזה בוודאי מכבד אותם 

בעולם האמת. 

כבודם אחר מאה ועשרים
ד.ל. לעילוי נשמת אמי
 מורתי גאלדא רחל בת

 בנימין יוסף ע"ה
המדור על כיבוד אב ואם הוא חזק ומעורר. 
רציתי להוסיף שיש לנו הלכות ברורות על 

כל צעד ושעל. 

בספר פלא יועץ אות כ': "ועקר הכבוד הוא 
שיהא מכבדו במותו וכל אשר בכוחו וכו'". 
בהמשך יש יהי רצון שכדאי לומר בכל יום.

לחשוב מה היה חשוב להם
דבורה באום

לכבד הורים לאחר פטירתם זה להמשיך 
את דרכם. לחשוב מה הדבר היקר להם 
שהשקיעו בעבורו וללכת בדרך, זה הכבוד 

האמיתי והנצחי. 

פרוטה בעולם המעשה
ד. ליבער, בארא פארק 

מדברי רבי יהודה החסיד ידוע, שכשמגיעים 
לבית החיים ורוצים לבקש מנשמת הנפטר 
שתתפלל בעדנו, נותנים פרוטה לצדקה 
ומכריזים: "תהא פרוטה זו לעילוי הנשמה 
שתקרא הנה לנשמת פלוני בן פלוני..." ומתאר 
שם שברגע שנותנים הפרוטה כל הנשמות 
שנמצאות באותה שעה בבית העלמין חופזות 
במרוצה אדירה ומשתוקקות לזכות בזכות 
המטבע הזו, שכן בעולם העליון אי אפשר 
לצבור עוד כפי שצוברים בעלמא הדין. מה 
שהביאו עמם – יש ומה שלא – אין... אפשר 
ללמוד מהנ"ל כמה עצומה כל זכות קטנה 

שמזכים את הנשמה מעולם המעשה. 

כחץ מן הקשת
שלומית

הגמרא בקידושין אומרת שבמצות כיבוד 
אב כלולים שני דברים: א[ מכבדו בחייו. ב[ 
מכבדו במותו. ...מכבדו במותו, כיצד? היה 
אומר דבר שמועה ששמע מפיו, בתוך השנה 
הראשונה מפטירתו יאמר 'כך אמר אבא מרי, 
הריני כפרת משכבו". כלומר: עלי יבוא כל 
רע הראוי לבוא על נפשו. ומכאן ואילך אומר 
על אביו "זכרונו לברכה לחיי העולם הבא". 

מגמרא זו לומדים, כי מצות כיבוד אב ואם 
היא גם לאחר לכת ההורים לחיי העוה"ב. 
הכיבוד לא רק ברגש, בנטפי דמעות. הכיבוד 
הוא ב"קום ועשה", בגדר "ברא מזכה אבא". 
לדוגמה: בזה שאנו נוהגים להזכיר המתים 
ולתת בעדם צדקה, שכן מצאנו במדרש 
תנחומא: "יכול משמתו לא תועיל להם 
הצדקה, תלמוד לומר 'אשר פדית', מכאן 
כשפוסקים צדקה בשבילם מוציאים ומעלים 

אותם כחץ מן הקשת".

גם בזוהר הקדוש מצאנו, שכאשר הבן הולך 
בדרך טובה וישרה, ומעשיו מתוקנים, ודיבורו 
בנחת עם הבריות, והבריות שמחים בו, 

משבחים הבריות את אביו ואמו שזכו לבן 
כזה, וגם הקב"ה שמח במעשיו הטובים, 
ובזכותו חס על אביו ומושיבו בכסא כבודו! 

ועוד, כאשר רואים הילדים בבית את האופן 

שהוריהם מכבדים את ההורים שנפטרו, 
הם לומדים מהרה על גודל החשיבות ועל 
הכבוד האמיתי שההורים נותנים ל"סבא 
וסבתא". סעודות לימוד המשניות בימי הזכרון 

שלהם, נתינת הצדקה עבורם והסיפורים 
המחנכים. הללו ממלאים רגשי קודש, והם 
הנטיעה וההטמעה של כיבוד ההורים לדורות 
הבאים.        את שמחת בר המצוה של שלוימי חגגו 

במלונית הקורונה. אחים מכל קצווי הארץ 
ומכל גווני הקשת החרדית נתנו יד למעגל 
פורץ גבולות. כולם כאחד בירכו ורקדו. "אין 
כמו שלוימי, אין כמו שלוימי בעולם כלל..." 

בכל זאת חיפשו עיני המשפחה את הקרובים 
להם באמת. את המבט הנרגש והגאה של 
ההורים, את המשפחתיות החמה, שבה 
סבא וסבתא רווים נחת. איזה אושר לשאוב 
נחת ומיד להעביר אותה הלאה מלוא הדלי, 
בהתרגשות משותפת של נחלה אמיתית 

ללא מצרים. 

ואז הם הגיעו - - - נהמת רכב מעבר לגדר. 
"סבא וסבתא באו!!!" הם הצליחו להגיע אל 
המושב ולחנות מעבר לגדר, בתחומי המושב 
שמחוץ למלונית הקורונה. להשתתף בנחת 
מבחוץ, לראות את שלוימי מנופף אליהם 
בהתרגשות ולהצטרף לשמחה ולתפילה הגואה. 

באותו רגע הפכו הריקודים לנרגשים פי 
כמה. כולם הבינו את ההרגשה המיוחדת 
הזאת... כי עם כל הכבוד לחברים ולסובבים, 

אין כמו שמחה עם משפחה. שלוימי נישא 
על כפיים ונופף בהתרגשות. פנסי הרכב היו 
דלוקים, וניתן היה לראות אותם מוחים דמעה.

אפשר  איך  הגיעו,  שהם  טוב  כך  כל 
בלעדיהם...!

ולכל מי שמתמודד בלעדיהם... כל מי 
שאיבד אב או אם או קרוב יקר, יודע את 
טעם הגעגוע שנוקב את כל חדרי הלב. את 
הרצון הצורב להתראות אפילו לרגע קטן, 
הלוואי אפילו מעבר לגדר - - - רק להחליף 
מבט, להתייעץ, לספר, להראות... ימים של 
התרגשות והתרוממות רוח, ולהבדיל ימים 
של מועקה, מציפים את החסר שבלב. כך 

מצטרפות מחשבות השמחה ל'אילו היו אתנו 
גם... אילו היו באים לרגע לכאן..."

עכשיו, לקראת זמן שמחתנו, עת מרחשות 
השפתיים שיזכור הקב"ה את נשמות ההורים, 
בואו נדבר על כיבודם של ההורים היקרים, 

שנשמתם כבר עלתה לגנזי מרומים. 

והפעם:   בצרור החיים

זכרונות
איך משמרים 

זכרונות יקרים?
בילדותי היו לי אינסוף הזדמנויות לשמוע 
על חייהם של סבא וסבתא. אבל כמו ילד 
שאמא שלו רצה אחריו עם כפית של אוכל, 
לא חשבתי לטרוח להסתובב ולהפנים את כל 
הטוב הזה. חשבתי שתמיד יהיה המידע הזה 
זמין. לא השקעתי להבין ולזכור את הפרטים.

וזה לא היה נכון... כי ימים חולפים. הסיפורים 
נגנזים בנחלת העבר, ואי אפשר כבר להתחקות 
אחריהם בקלות. סיפורים שהיו נגישים ורק 
חיכו לאוזן קשבת, כבר אין מי שיספר אותם. 
ואז חבל שלא יודעים... באיזה מחנה היה 
הסבא? למה הם שינו את שמם? איך הם בעצם 
ברחו מהמלחמה? סיפורי מופת היו ואינם...

בדיוק מתוך התחושה הזו, שאין כבר מי 
שיספר הלאה את כל הסיפורים, התחברתי 

לפרויקט של סיפורי סבתא – כתיבת 
סיפורים משפחתיים.   

איך כותבים זכרונות?
גם בהפקה משפחתית עצמית אפשר לאגד 
את החומרים לחוברת נאה שהיא אוצר בלום 
ויקר. מנסיון מול משפחות, אספתי חמש 
נקודות שיהפכו את משימת תיעוד הזכרונות 

לקלה ופשוטה לכולכם:

1. בכל משפחה יש את זה שמארגן... אם אתם 
אלו שאוספים מכל הצאצאים את הזכרונות, 
אל תבהלו מהלחץ שמתעורר. בני המשפחה 
עלולים לרטון שאין להם זמן, והם עמוסים, 

וקשה להם רגשית וכו'. 

תבינו אותם, זה באמת לא קל. אבל לאו דווקא 
מהסיבות הנ"ל. פעמים רבות זה גם הפחד: 
איך נקיף דמות הוד במילים? אולי כשנכתוב 
רק נוריד מעוצמת הדברים? אולי לא נדייק? 

שמא חלילה לא נכבד? 

אל תניחו להם. הם רוצים לעשות זאת. האוצר 
הוא בשבילם, הם רק צריכים הדרכה טובה יותר. 

2. ערכו רשימה של ערכי יסוד שהתבטאו 
בחייהם של הסבא ו/או הסבתא. כך תוכלו 
לוודא שלא דילגתם על ערך חשוב. הרי מה 
שחשוב - זה להקיף את הערכים כולם, עוד 
יותר מלתאר בפרוטרוט את מאורעות החיים.     

)גם בימי האבל, כשאין את האפשרות להתרכז 
ולרשום ורוצים להספיק לשמוע עוד ועוד, 
אפשר ליטול מחברת ולרשום כותרות. כל 
ערך הוא כותרת בעמוד נפרד. כך לדוגמה: 
תפילה, מסירות למשפחה, חסד לזולת ועוד... 
תחת כל כותרת אפשר לכתוב בתמצית אזכור 
לסיפורים שנשמעו: "השופר של דוד יחזקאל..." 
"ההליכה עם אליעזר..." ובהמשך לשחזר את 

הדברים שלא ילכו לאיבוד.(

3. כשאתם מבקשים מבני משפחה לכתוב, 

הזהרו מלבקש 'סיפורים', זה מלחיץ לפעמים. 
בקשו לכתוב 'דוגמאות'! הזמינו את כולם 
לרשום דוגמאות של פעולות ורגעים, ודברים 

קטנים שזוכרים. 

4. כשאתם מעלים את הדברים על הכתב, דמיינו 
שאתם מספרים למישהו מחוץ למשפחה. 
התחילו מהבסיס, תארו את הרקע, אל תדלגו 
על הפרטים, כדי שהתמונה האמיתית תשתמר 
וכך יוכלו להבין את הערכים העולים מתוך 
התמונה, שהרי הפרטים האמיתיים הם אלו 

שיוצרים את יופיה. 

5. כשאתם עוברים על הדברים, חשבו בעיני 
רוחכם על הרגע הזה שבו יקיצו ישני עפר: מה 
יגיבו אילו יראו את הספר? האם יהיו מרוצים 
מהדברים? האם זה ימצא חן בעיניהם? הרי אנו 
כל כך רוצים שהם יהנהנו ויאשרו ויגידו: "כן, 
כן, זה מה שרציתי לספר לילדים... נכון, בכך 
השקענו... נכון, בזה רצינו... כך וכך עשינו..."

מאידך – הזהרו ביותר ממה שיכול לגרום להם 
חלילה לומר: למה כתבתם את זה? לא יכולתם 
לדלג על השורה הזאת? או: למה הגזמתם? 

הרי זה לא בדיוק כך היה...

הרי היופי של סיפור אמיתי הוא הדיוק והכבוד 
האמיתי שרוחשים. הזהירות שאף משפט 
לא יגרום להם חלילה אי נחת או אי נוחות. 
שהדברים ישקפו באמת את המציאות כמו 
שהם היו רוצים להעביר אותה הלאה לדורות 

הבאים, ויהיו להם לנחת ולכבוד. 

יוקוסו הוא מטאטא הדור החדש, קומפקטי וממכר. עשוי שער טבעי 
איכותי, מגיע לכל פינה, אוסף לכלוכים קטנטנים, מתקפל לגודל מינימלי.
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מאז שיש לי מטאטא יוקוסו,
אני מוותרת על השטיפה כל ערב,

ומסתפקת בטאטוא קליל.
)ל. לייזר(והבית? נקי ונוצץ.
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